Algemene gegevens:
Statutaire naam: Stichting Dierentehuis ’s‐Hertogenbosch en omstreken
Bekend bij het publiek: Dierentehuis ’s‐Hertogenbosch e.o.
RSIN/fiscaal nummer: 006139504
Post‐ en bezoekadres: Oosterplasweg 41, 5215 HT, ’s‐Hertogenbosch
De stichting heeft ten doel:
Het exploiteren en in stand houden van een Dierentehuis in het rayon van de Vereniging “Afdeling
Nijmegen en ’s‐Hertogenbosch e.o. van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren”
De hoofdlijnen van het beleidsplan:
1. Opvang, verzorging en plaatsing van honden en katten
2. Zeer terughoudend euthanasiebeleid
3. Belangrijke maatschappelijke schakel
4. Belangrijke rol voor vrijwilligers
5. Goede samenwerking met gemeenten
6. Benaderen van donateurs en sponsors
7. Motiveren en stimuleren van vaste medewerkers
8. Onderhouden van goede contacten met onze relaties
De functie van de bestuurders:
De voorzitter vormt tezamen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en met de uitvoering van de door het bestuur
genomen besluiten. De bestuursleden vertegenwoordigen de stichting in‐ en buiten rechte.
Per 14-07-2021 bestaat het bestuur uit:
Voorzitter:
De heer J.T.C. (Hans) Buddendijk
Secretaris:
De heer R.C. (Richard) Lauffer
Penningmeester:
De heer R.P. (Roel) Vriens
Het beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het personeel wordt
beloond op basis van het arbeidscontract en arbeidsreglement. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op
een forfaitaire onkostenvergoeding.
Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten:
Op woensdag 14 juli 2021 heeft de juridische overdracht van oud bestuur naar een geheel nieuw bestuur
plaatsgevonden. De bestuursoverdracht is in goede harmonie en samenwerking verlopen.
Dankzij de inspanningen van de medewerkers en de vrijwilligers van het Dierentehuis is de naam van het
Dierentehuis als plaats waar goed gezorgd wordt voor honden en katten, gelukkig goed gebleven. Op dit
fundament kan het nieuwe bestuur verder bouwen.
De komende periode gaat het bestuur vooral aan de gang met het zorgen voor een financiering die het
mogelijk maakt dat het Dierentehuis goed kan functioneren en die ook toereikend is om noodzakelijke
investeringen te doen en in te lopen op achterstanden in onderhoud. Verder worden er gesprekken
gevoerd met oude en nieuwe relaties om tot (hernieuwde) samenwerkingen te komen en zo het
dierenwelzijn optimaal te kunnen waarborgen.
Financiële verantwoording:
De jaarcijfers 2020 (en 2019) vindt u onder menu ‘Over ons’ op de website.

